
 

Gouden Weken en groepsvorming 

De Gouden Weken op de Nicolaasschool lopen langzamerhand op hun eind. Tijdens de 

Gouden Weken hebben we veel aandacht voor groepsvorming, het neerzetten van een 

fijne sfeer in de groep en van een goed werk– en leerklimaat. De nieuwe leerlingen van de 

leerlingenraad geven aan dat dit in alle groepen al goed gaat! Een groot aantal van onze 

groepen heeft ook al de Gouden Dag gehad; een dag waarop elke groep gezamenlijk een 

gezellige dag heeft.  

Na de herfstvakantie gaan we met de leerlingenraad in gesprek om te kijken of er nog 

acties nodig zijn in sommige groepen en we nemen weer de Veiligheid enquête en Zien! 

af. Beide vragenlijsten geven ons een goed beeld van het pedagogisch klimaat in onze 

groepen, en waar wij mogelijk nog meer moeten sturen op verbetering. 

Op 2 november hebben we met de teams van de Sleutel, het Kindcentrum Schalkhaar en 

de Nicolaasschool een studiemiddag om samen verdere stappen te nemen op weg naar 

een gezamenlijk pedagogisch klimaat. Deze keer hebben we het over het faciliteren van 

een fijne tijd tijdens de pauzes en vrije momenten op het schoolplein.  

Kijkmiddagen 

Volgende week bent u op 12 of 13 oktober van harte welkom om even te komen kijken in 

de groep van uw kind(eren). Op woensdag is dit van 12.15 tot 13.00 uur, op donderdag 

van 14.30 tot 15.15 uur. 

Schoolontwikkeling  

Als school zijn we de afgelopen weken bezig geweest met groepsvorming, gesprekken met 

leerlingen en gesprekken met u en uw kind. De komende maanden gaan we onder andere 

aan het werk met onze schoolontwikkeling op het gebied van Begrijpend Lezen. We willen 

ons hier verder in scholen en veranderingen doorvoeren in de groepen, om ons onderwijs 

nog beter te maken.  

We starten met het herhalen van de theoretische basis, zowel door het lezen van litera-

tuur, als door het volgen van een studiedag op 18 november. Karin van de Mortel, een 

grote naam op het gebied van lezen en onderwijs, komt ons scholen, uitdagen en inspire-

ren! Daarna gaan we kijken welke kleine verbeteringen we door willen voeren, deze uit-

proberen in de groepen en samen met de leerlingen kijken naar wat werkt. Tot eind janu-

ari zullen we met dit onderwerp bezig zijn, naast natuurlijk alle andere onderwerpen die 

onze aandacht verdienen.  

Met de leerlingen en de ouders: een groenere school(plein) en gezonde voeding 

Twee onderwerpen die ook aandacht krijgen dit schooljaar, zijn een groener school en 

schoolplein en gezonde voeding. Voor beide gaan we sterker samenwerken met de leer-

lingen en de ouders. Vandaag heeft Nienke Faas, de leerkracht van groep 7 met leerlingen  

gekeken naar wat zij samen aan willen pakken. In de loop van het jaar zullen we hier ook 

ouders bij betrekken. 

De gezonde voeding is al even aan de orde geweest in de nieuwe leerlingenraad: wat is 

dat dan en hoeveel tijd heb je nodig voor je lunch of je appel? Ook hier zullen we met ou-

ders over in gesprek gaan.  

 

 

 
 

 

Beste ouders en verzorgers, 

oktober 2022 

AGENDA oktober: 

05 Start Kinderboekenweek 

06 Kijkmiddag Gouden Weken 

10 Dag van de Duurzaamheid 

11 Bestuursvergadering 

12 Kijkmiddag 3-8 

13 Kijkmiddag 3-8 

17-21 HERFSTVAKANTIE 

24 Piekdag (kinderen VRIJ) 

 

AGENDA november: 

01 MR-vergadering 

07 Ouderavond groepen 6 

08 Bestuursvergadering 

07-11 Week vd Mediawijsheid 

14 Leerlingenraad 3-5 

15 Leerlingenraad 6-8 

18 Studiedag (kinderen VRIJ) 

 



 

 

 

 
 

 

In verband met herfstvakantie en piekdag zijn de kinderen vrij van 

maandag 17 oktober tot en met maandag 24 oktober 2022 

 

ACTief opvoeden 

Als ouders wordt van jou ‘verwacht’ dat je weet welke begeleiding je kind nodig heeft. Niet eenmalig, maar 
gedurende de hele ontwikkeling van je kind, dag in, dag uit. Vaak gaat dit goed, maar op andere momenten 
roept het vragen op.  
Na de herfstvakantie bieden de orthopedagogen van AGNO voor alle ouders in Schalkhaar de training ACTief 
opvoeden aan, waar bovenstaande onderwerpen aan bod komen. Aan de training zijn geen kosten verbon-
den. Meer informatie vinden jullie in de bijgevoegde flyer. Wanneer u hier meer over wilt weten, kunt u voor 
vragen bij de intern begeleider terecht. De training start om 19.30 uur. 
Inmiddels stromen de aanmeldingen binnen en zijn er nog enkele plekken vrij.  
Data trainingen Schalkhaar: 31 oktober; 14 november; 28 november; 12 december; 9 januari en 23 januari. 
Opgeven kan bij Mirthe Spanjer: mspanjer@agno.nl 

 

COVID-zelftesten voor de groepen 6 t/m 8 

Helaas zien wij dat het aantal besmettingen met corona weer toeneemt zowel bij de leerlingen als bij de me-

dewerkers van de Nicolaasschool. De kinderen uit de groepen 6 t/m 8 kunnen wekelijks 2 zelftesten ophalen 

bij hun leerkracht. Deze testen worden beschikbaar gesteld door het Ministerie van Onderwijs en zijn alleen 

bestemd voor zijn/haar eigen gebruik. 

 

Wieltjesweek 10 t/m 14 oktober 2022 

Kinderen vinden het erg leuk om in de pauzes te spelen met spelmateriaal met wieltjes. De eerste wieltjes-

week van dit schooljaar is gepland van maandag 10 t/m vrijdag 14 oktober. De kinderen uit de groepen 3 t/m 

8 mogen de hele week gebruik maken van de wieltjes (dus ook de kinderen uit de groepen 3 en 4). De kin-

deren mogen in deze week spelmaterialen met wieltjes (skateboard/waveboard/skeelers/ rolschaatsen……..) 

mee naar school nemen. Het elektrisch hoverboard/oxboard vinden we te kwetsbaar en we vragen u om dit 

niet mee te geven. Ook crossfietsen mogen niet meegenomen worden. We gaan ervan uit dat de kinderen 

kniebeschermers en dergelijke meenemen. Ze mogen zowel in de kleine pauze als de grote pauze met de ma-

terialen spelen. Het gebruik van deze privé materialen is voor eigen risico. Hopelijk worden het weer een leu-

ke ‘rollende’ week! 

Omdat de kinderen veel privé materialen mee naar school brengen raakt er helaas wel eens wat zoek. Wilt u 

ervoor zorgen dat alle privé materialen voorzien zijn van de naam van uw kind.  

Helaas kunnen wij de grote materialen, zoals bijv. stepjes, niet in de school stallen. Overdag blijven deze ma-

terialen dus buiten, ook na schooltijd en ‘s nachts. Wilt u tegen uw kind zeggen dat ze de materialen aan het 

eind van de schooldag steeds mee naar huis nemen. We begrijpen dat dit lastig is maar het is helaas niet mo-

gelijk deze spullen in de school te stallen. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 

 



 

 

 

Schoolkamp 2023 

We liepen er al langer over te dubben; gaan we door met het schoolkamp naar Ameland, nu het bijna 140 euro 

per kind kost, ja of nee? Het schoolkamp van groep 8 was ook dit jaar een groot succes, maar ook erg duur. Met 

de hulp en het enthousiasme van ouders en leerlingen weten we elk jaar weer min of meer de extra gelden die 

nodig zijn binnen te halen, maar voor volgend jaar zien we dat dit nog meer zal moeten zijn! Een aantal onder-

delen van het kamp gaat in prijs zal stijgen. Zo wordt de accomodatie minimaal 5 euro per kind duurder en als 

de brandstofprijzen blijven stijgen, dan zullen deze ook doorgerekend worden in de prijs. De boot, de 

boodschappen, de uitjes; al met al is dit voor ons jammer genoeg het punt om te zeggen dat we op zoek gaan 

naar een alternatief. We gaan kijken naar een mogelijkheid dichter bij huis, waardoor we wel alle leuke activi-

teiten kunnen blijven doen, maar niet een groot deel van het geld kwijt zijn aan vervoer (boot, bus, fiets) en ac-

comodatie. We hebben dit al met de Ouderraad besproken, en ook zij zien dat het financieel niet meer haalbaar 

is om ons schoolkamp op Ameland te houden. 

We gaan in het team, bij de kinderen en bij de ouders van de Ouderraad ophalen, waar een fijn schoolkamp aan 

moet voldoen. Aan de hand daarvan gaan we een eisenpakket samenstellen en op zoek naar een nieuwe locatie 

en een nieuwe invulling. We houden u op de hoogte! 

 

MR-LID GEZOCHT! 
Beste ouders, verzorgers van de Nicolaasschool, 
 
De Nicolaasschool heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR van de Nicolaasschool bestaat uit 4 ouders 
en 4 leerkrachten. Momenteel hebben wij één vacature voor de oudergeleding! U heeft hiermee een kans om 
op een positief kritische manier mee te denken over het beleid van de Nicolaasschool. 
In de MR denken ouders en leerkrachten mee over beleidszaken zoals het schoolplan, (sociale) veiligheid, pas-
send onderwijs en de begroting. De MR heeft vaak een adviserende en/of instemmende rol in. We komen onge-
veer zes maal per jaar bij elkaar om de beleidszaken te bespreken. Daarnaast is er zo’n twee maal per jaar over-
leg met de Raad van Toezicht. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Iedereen kan hierbij aansluiten.  
De verkiezingscommissie, die bestaat uit de oudergeleding van de MR, roept u hierbij op u kandidaat te stellen. 
Dit doet u door een mail incl. motivatie uiterlijk vrijdag 28 oktober te sturen naar mr@nicolaasschool.net. 
Kort daarna worden alle ouders van school op de hoogte gesteld van de kandidaten en hun motivatie om deel 
uit te willen maken van de MR. In de daaropvolgende week worden alle ouders uitgenodigd hun stem uit te 
brengen. U ontvangt te zijner tijd bericht hierover. 
De uitslag van de verkiezingen wordt door de verkiezingscommissie vastgesteld, waarna de kandidaten, de MR, 
het bestuur en alle ouders geïnformeerd worden. 
Wij hopen op veel reacties! 
 
Hartelijke groet, 
 
De oudergeleding van de MR    
   
Sietske Kemperman (Gijs (3A), Iris (6A) en Eva (7B)) 
      
Minouche Mars (Jens (5A)) 
Maartje Weekamp (Renske (3B), Joris (5B) en Tessa (7B)) 
 

Nicolaasnieuws 



Van de OuderRaad 

Beste ouders/verzorgers, 

Ook dit schooljaar zal de OR (OuderRaad) zich weer inzetten voor de jaarlijkse vieringen en activiteiten. De eerste 

vergadering heeft alweer plaatsgevonden en de taken zijn verdeeld. Lijkt het u leuk om ons te komen verster-

ken? U bent van harte welkom om een keer aan te sluiten bij een vergadering om te kijken of het wat voor u is. 

Mail naar ouderraad@nicolaasschool.net of spreek een van ons aan. In de schoolgids en op de website kunt u 

vinden welke ouders in de OuderRaad zitten. Onderstaand willen u graag informeren over de vrijwillige ouderbij-

drage en de schoolreisbijdrage voor dit schooljaar. 

Ouderbijdrage schooljaar 2022-2023 

Jaarlijks vragen wij alle ouders om per kind een vrijwillige ouderbijdrage over te maken. Met deze bijdrage kun-
nen wij als Ouderraad de school ondersteunen bij het mogelijk maken en organiseren van de feesten en extra 
activiteiten die buiten het reguliere onderwijsprogramma vallen. Voor het schooljaar 2022-2023 is de vrijwillige 
bijdrage vastgesteld op €22,- per kind. Wij verwijzen u graag naar de website om u inzicht te geven waar de jaar-
lijkse vrijwillige ouderbijdrage aan wordt besteed. Wij willen benadrukken dat de jaarlijkse ouderbijdrage vrijwil-
lig is en dat wanneer u deze bijdrage niet betaalt uw kind(eren) niet zullen worden uitgesloten van deze activitei-
ten. Echter hopen wij als Ouderraad te kunnen rekenen op uw bijdrage, zodat we school voor onze kinderen nóg 
leuker en leerzamer kunnen maken.  
Kunt u deze bijdrage niet betalen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de Leergeldregeling van de gemeente 
Deventer. Meer informatie vindt u op www.leergelddeventer.nl. 
Via Parro Schoolkassa krijgt u binnenkort een betalingsverzoek en kunt u via iDEAL of automatische incasso beta-
len. Heeft u nog vragen, dan kunt u mailen naar ouderraad@nicolaasschool.net.  
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

Schoolreisbijdrage 2022-2023 
In voorgaande jaren werd de schoolreisbijdrage tegelijkertijd met de ouderbijdrage geïnd. De schoolreisbijdrage 

was een vast bedrag van €20,- waarmee het ene jaar een Bosdag en het andere jaar een groot schoolreisje werd 

gefinancierd aan het begin van het schooljaar. Sinds een paar jaar wordt met succes de Gouden Dag georgani-

seerd aan het begin van het schooljaar. Voor de Gouden Dag is er voor elke klas een klein bedrag beschikbaar 

(ongeveer €50,-) dat de groep mag gebruiken om activiteiten mee te organiseren. De school kiest er vanaf dit 

schooljaar voor om voor de groepen 1 t/m 7 jaarlijks een schoolreisje te organiseren dat later in het schooljaar 

plaatsvindt. Afhankelijk van de bestemming zullen de kosten per schoolreisje wat kunnen verschillen, maar stre-

ven we ernaar om de kosten van het schoolreisje tussen de €20-25 euro per kind te houden. 

Het betaalverzoek voor de schoolreisbijdrage zal later in het schooljaar plaatsvinden. Ook voor de betaling van 

de schoolreisbijdrage geldt dat wanneer u deze bijdrage niet kunt betalen u mogelijk gebruik kunt maken van de 

Leergeldregeling.  

Klimaat op de Nicolaasschool 

Op de Nicolaasschool investeren we al jaren in een prettig en duurzaam binnenklimaat. Alle lokalen en gangen 

beschikken over airco’s en er zijn in het afgelopen jaar nog meer zonnepanelen geplaatst. Ook de ventilatie is 

goed op orde. We hebben bovendien een systeem geplaatst, dat verwarmen, koelen en ventilatie met elkaar 

koppelt en automatisch aanslaat, daar waar nodig. Ofschoon dit systeem zich nog goed moet inregelen, kunnen 

we wel concluderen dat ons binnenklimaat goed op orde is. Naar het zich nu laat aanzien, levert het gehele sys-

teem een besparing op van ca 30% ten opzichte van eerdere jaren, zowel op gas als op elektriciteit. Hiermee dra-

gen we ook bij aan een besparing op de CO2 uitstoot. We zijn er trots op dat we zowel duurzamer als gezonder 

als goedkoper ons binnenklimaat op orde hebben.  

Deze herfst en winter willen we kijken of we nog wat minder kunnen verwarmen, door deuren nog beter dicht te 

houden en door ons met meer laagjes te kleden, waardoor de verwarming een half graadje lager kan. Helpt u 

mee, door uw kind een vestje of trui mee te geven? Hartelijk dank! 

mailto:ouderraad@nicolaasschool.net
http://www.leergelddeventer.nl
mailto:ouderraad@nicolaasschool.net


Spaar mee voor onze schoolbieb!  

Van 5 tot en met 16 oktober 2022 is het weer Kinderboekenweek. Tijdens 
de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je school-
bieb!’. Lezen is een feestje Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door sa-
men met ouders en kinderen de schoolbibliotheek te vullen met fijne boe-
ken. Want leesplezier begint op school.  

Koop tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober 2022) een boek bij de Bruna-winkel en lever het bonnetje 
in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20% van het totaalbedrag van 
alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe 
meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen!  

Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 13 november bij de juf of meester.   

 

Kixxx 

Begin dit jaar hebben we 2 ontzettend leuke KiXxx disco’s gehad in de filmzaal van het AZC. Ook dit schooljaar 
gaan we weer disco’s organiseren voor de kinderen uit Schalkhaar.  De volgende KiXxx staat gepland op vrijdag 
11 november 2022.  Op de 11de van de 11de is het thema natuurlijk: Carnaval!!   
Misschien word jij wel de prins(es) van de avond!  
  
De disco is voor:   Groep 3, 4 en 5: van 18:00 tot 19:30 
   Groep 6,7 en 8: van 19:45 tot 21:30 
   Entree: 3 euro (inclusief 2 muntjes)  
   Locatie: de Filmzaal bij het AZC 
 
Kom jij ook? Het wordt weer een leuk feest! 
  
De volgende nieuwsbrief meer informatie over de disco’s de rest van dit schooljaar. Meer informatie volgt ook 
via de Klassen Whatsapp groepen.   
We zoeken ook altijd vrijwilligers die graag willen helpen of op de avond zelf of in de organisatie. 
Heb je interesse? Stuur een mailtje naar KiXxx4fun@gmail.com of stuur een appje naar 06-19212172? 
Tot KiXxx! 

 

Nieuw op de Nicolaasschool 

In oktober worden Wessel, Ayla en Dinte 4 jaar. Wij wensen jullie 

samen met jullie ouders een fijne tijd op de Nicolaasschool. 

 

 

  
Bijlagen oktober: 
 
Jeugdlintje gemeente Deventer 
Kinderboekenweek bibliotheek Deventer 
Flyer ACTief opvoeden 
Yoga 
 


